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PROVA FERA POLO ‘2’ 

 
 
1. “A escola exerce dois papéis fundamentais na sociedade: socializar e democratizar o acesso ao 
conhecimento e promover a construção moral e ética nos estudantes. Esses dois papéis compõem 
a formação de pessoas conscientes, críticas, engajadas e com potencial de transformação de si 
mesmas e da sociedade” (https://www.somospar.com.br/ensino-medio-para-a-vida-papel-da-escola-na-formacao-do-cidadao/).  
 
As escolas públicas estaduais, assim como as municipais e particulares de nossa cidade estão 
inseridas e contextualizadas no papel acima destacado. Mas enquanto aluno de escola estadual e 
como teste de conhecimento, você sabe quantas escolas estaduais existem em Santa Cruz do 
Capibaribe? 
 
A) 5 
B) 6 
C) 7 
D) 8 
 
2. Em nosso município temos dois livros com a biografia dos ex-prefeitos: Raimundo Francelino 
Aragão e José Pereira de Assunção (Pe. Zuzinha). O autor das referidas obras foi:  
 
A- Prof. Prof. Adeilson Rocha 
B- Prof. Israel Carvalho 
C- Prof. Lindolfo Pereira 
D- Prof. Edson Tavares 
 
3. Rota turística do munícipio de Santa Cruz do Capibaribe e por que não dizer do Estado de 
Pernambuco, ficou conhecida, principalmente por suas trilhas, fauna e flora, além das famosas 
figuras rupestres: 
 
A) Serra do Exu 
B) Dália da Serra 
C) Pedra da Bicuda 
D) Serra do Pará  
 
4. Cada vez mais em busca de seu lugar de espaço na política de Santa Cruz do Capibaribe, 
algumas mulheres participaram de chapas majoritárias, contudo, nenhuma delas obteve sucesso nas 
urnas. Nesse contexto, das opções abaixo, não disputou o cargo de prefeita ou vice em nosso 
município:   
 
A) Salete Jordão  
B) Marluce Aragão 
C) Vera Carvalho 
D) Dona Nenzinha 
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5. “Naquela época, o povo de Santa Cruz, pelo menos a maioria, vivia do fabrico de Alpercatas” o 
referido trecho foi retirado do livro “História de Santa Cruz” que tem como autor Júlio Ferreira Araújo, 
ele relata em sua obra uma das atividades econômicas da primeira metade do século 20 em Santa 
Cruz do Capibaribe, a produção de calçados de couro. Para Araújo “Os fabricantes (das alpercatas) 
eram chamados humoristicamente” de:   
 
A) Sapateiros 
B) Lambe sola 
C) Alpercateiros 
D) Soleiros 
 
6. Santa Cruz do Capibaribe sempre se destacou na área cultural. A banda Musical Novo Século, os 
Negros do Alto, a família Catanha e, atualmente, com o Bairro da Palestina que é considerado um 
dos maiores celeiros culturais da cidade.  Apesar do incentivo à cultura ainda não ser um destaque 
em nosso munícipio, a cidade conta com diversos artistas, a exemplo do responsável pela pintura do 
letreiro da Av. 29 de Dezembro com estampa de coberta de retalhos homenageando a economia da 
cidade.  Este letreiro foi pintado pelo artista plástico:  
 
A) Alberto Grilo 
B) Gilberto Geraldo 
C) Fábio Xavier 
D) Josivan Ramos 
 
7. É nítido que as mulheres são peças fundamentais no desenvolvimento econômico da cidade de 
Santa Cruz do Capibaribe, contudo, seu espaço político vem sendo conquistado ainda de forma 
tímida, apesar de em 2018 Alessandra Vieira conquistar o cargo de Deputada Estadual e, em 2020, 
Rosângela (Nêga) conseguir ser a vereadora mais votada do município além de Jéssyca Cavalcanti 
ser reeleita vereadora. Em nossa história, apenas seis mulheres conquistaram cargos eletivos para o 
legislativo municipal, sendo que a primeira mulher eleita vereadora em Santa Cruz do Capibaribe foi:  
 
A) Zilda Moraes 
B) Nailza Ramos 
C) Narah Leandro 
D) Dona Nenzinha 
 
8. José Pereira de Assunção, popularmente conhecido em nossa história como Padre Zuzinha, teve 
uma vida marcada pela contribuição não apenas religiosa em nosso município, mas em diversas 
áreas, chegando a comandar instituições importantes em Santa Cruz do Capibaribe, exceto: 
 
A) Fundação Padre Zuzinha 
B) Clube Ypiranga 
C) Banda Novo Século 
D) Prefeitura 
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9. Santa Cruz do Capibaribe além de uma cidade polo é a maior produtora de confecções de 
Pernambuco segundo o SENAI e a 2ª maior produtora de confecções do Brasil. Possui o maior 
parque de confecções da América Latina em sua categoria, o Moda Center Santa Cruz. É também 
conhecida como a Capital da Sulanca ou Capital das Confecções. (Site da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do 

Capibaribe) 

 
Santa Cruz do Capibaribe é o principal ponto de escoamento e vendas de confecções de 
Pernambuco, que juntamente com Toritama e Caruaru formam o destacado Triângulo das 
confecções, localizada no:  
 
A) Litoral 
B) Agreste 
C) Sertão  
D) Zona da Mata 
 
10. Santa Cruz do Capibaribe tem uma total de 335,526 km² subdividida em diversos bairros. Qual 
das opções abaixo não faz parte do território do município de Santa Cruz do Capibaribe:  
 
A) Malaquias 
B) Bela Vista 
C) São Cristóvão 
D) São Domingos 
 
11. Com uma área total de 335,526 km² o município de Santa Cruz do Capibaribe tem seus limites 
fronteiriços com cidades da Paraíba e, principalmente, com cidades do denominado Polo de 
Confecções de Pernambuco. Todas as cidades pernambucanas abaixo fazem fronteiras com Santa 
Cruz do Capibaribe, exceto:   
 
A) Caruaru 
B) Taquaritinga 
C) Brejo da Madre de Deus 
D) Jataúba 
 
12. Os bancos são instituições essenciais à manutenção do comércio, porque além de oferecer 
serviços financeiros, facilitam transações de pagamento e oferecem crédito pessoal, ajudando no 
desenvolvimento econômico. Observando essa contextualização e analisando a história do 
desenvolvimento do município, podemos destacar que as agências bancárias tiveram papel 
importante em Santa Cruz do Capibaribe, principalmente a primeira agência instalada na cidade que 
foi: 
 
A) Caixa Econômica Federal 
B) Bandepe 
C) Banco do Brasil 
D) Itaú 
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13. Santa Cruz, agora és livre, 
      Vais cuidar do teu porvir. 
      Por lei já tens, tens o direito  
      De crescer e progredir  
 
A estrofe acima foi retirada do Hino de Santa Cruz do Capibaribe que tem como compositor:  
 
A) Temístocles de Andrade 
B) Lindolfo Pereira de Lisboa 
C) Marcelo Santa Cruz 
D) Cabo Otávio Aragão 
 
14. Localizado em Santa Cruz do Capibaribe (PE), o Moda Center Santa Cruz é o maior centro 
atacadista de confecções do Brasil. Ele reúne mais de 10 mil pontos comerciais, entre boxes e lojas, 
onde são comercializadas peças no atacado e no varejo. O parque disponibiliza seis praças de 
alimentação com restaurantes e lanchonetes, estacionamento gratuito para cerca de seis mil 
veículos e rede de hotéis e dormitórios. (Informações: Blog Moda Center) 
Orgulho e suor de nosso povo, o Moda Center Santa Cruz foi inaugurado no ano:  
 
A) 2005 
B) 2006 
C) 2007 
D) 2008 
 
15. A década de 90 do século 20 foi marcada pela criação de um carnaval fora de época em Santa 
Cruz do Capibaribe, cujo nome era uma referência à cultura econômica da cidade. Qual das opções 
deu nome ao evento: 
 
A) Retalhos em Folia 
B) Sulanfolia 
C) Folia na coberta 
D) Folia da Moda 
 
16. Apesar do município só conseguir sua emancipação em meados da década de 50 do século XX, 
Santa Cruz do Capibaribe se destaca no cenário político do Estado com diversos nomes 
conquistando vagas na ALEPE (Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco).  Qual dos 
políticos de Santa Cruz não ocupou o cargo de deputado estadual: 
 
A) Edson Vieira 
B) Oseas Moraes 
C) José Augusto Maia 
D) Augustinho Rufino de Melo 
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17.  A bandeira é definida classicamente como sendo o símbolo visual representativo de uma Nação, 
Estado ou Município. Este símbolo reflete, principalmente, a evolução política e histórica. Cada 
elemento presente em uma bandeira tem um significado, entre eles, as cores. Nesse contexto, qual 
das cores abaixo não está presente na bandeira de Santa Cruz do Capibaribe? 
 
A) Azul 
B) Branco 
C) Vermelho 
D) Verde 
 
18. Santa Cruz do Capibaribe foi governada por grandes nomes que contribuíram para o seu 
crescimento, desde emancipação política em 29 de dezembro de 1953. Quem foi o primeiro prefeito 
eleito constitucionalmente em Santa Cruz do Capibaribe: 
 
A) Raimundo Francelino Aragão 
B) João Deodato 
C) Teófenes Ferraz Torres 
D) Pedro Neves 
 
19. A história da Sociedade Esportiva Ypiranga Futebol Clube começa no dia 3 de julho de 1938, 
quando o clube foi fundado por famílias tradicionais da cidade de Santa Cruz do Capibaribe. O 
estádio do Clube Ypiranga homenageia uma pessoa importante para história do time: 
 
A) Otávio Limeira Alves 
B) Ari Barbosa 
C) Luiz Alves da Silva 
D) Augustinho Rufino de Melo 
 
20. “Muitos dos seus membros juntamente com seus filhos carregaram pedras na cabeça para sua 
construção”. Esse relato foi retirado do livro dos professores Avanísia de Sousa e Israel de Carvalho 
sobre a história da Igreja Evangélica Congregacional inaugurada em 29 de novembro de 1936, 
sendo a igreja evangélica mais velha de Santa Cruz do Capibaribe. Marque a opção onde está 
localizada a primeira igreja evangélica de Santa Cruz do Capibaribe: 
 
A) Poço Fundo 
B) Avenida Raimundo Francelino Aragão 
C) Avenida Padre Zuzinha 
D) Vila do Pará 
 


